Rímskokatolícka farnosť
Narodenia Panny Márie - RADOŠOVCE

FARSKÉ OZNAMY
Od 29. 3. do 4. 4.2021
a

Dátum

Liturgický kalendár

29. 3.

Miesto

Hod.

Radošovce

Úmysel
18:00 +dcéra Terézia+Ján Šebesta

Radošovce

18:00 +rodičia Flajžíkoví+Ingroví+brat Jozef

Pondelok

30. 3.
Utorok

Radošovce

31. 3.
Streda

1. 4.
Štvrtok

2. 4.
Piatok

3. 4.
Sobota

Zelený štvrtok

Veľký piatok
Biela sobota
–
Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa
4. 4.
Nedeľa
Zmŕtvychvstanie
Pána

Radošovce
Dubovce – A
Lopašov
Oreské

Radošovce
Dubovce – Ţ
Lopašov
Oreské

Radošovce
Dubovce – Ţ
Lopašov
Oreské

Radošovce

+rodičia Kudláčoví+brat+oboji st. rodičia
8:00 +Irena Kudláčová,m. Ján+st. rodičia z o.str.
+Matúš+Aurélia Flajžíkoví+oboji st. rodičia
18:00 za kňazov
LIVE +st. rodičia Bederkoví+Mikuloví+Zimkoví

15:00 OBRADY
LIVE

19:30 za živých+mŕtvych členov Bratstva BSJ
LIVE

+rodičia+st. rodičia+ostatná zomrelá rodina

11:00 prosba o zdravie+Božiu pomoc za chorých na C19
LIVE

za farníkov

Dubovce - A
Dubovce - Ž
Lopašov
Oreské

- Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom – Minulú nedeľu sme mali zbierku na pomoc
prenasledovaným kresťanom a utečencom. Mohli ste darovať aj priamo na účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097, ale bola moţnosť prispieť aj v predajni Kvetov. Vyzberalo sa 245.-€
a v Oreskom 237.-€. Srdečné „Pán Boh zaplať!“
- Kríţová cesta – Dnes o 14,30 hod. máme krížovú cestu, ktorá bude tu vo farskom kostole a bude prenášaná
na internete.
- Liturgia – Zákaz verejného slávenia bohoslužieb je stále platný. Z tohto dôvodu budeme musieť sledovať
slávenie sviatkov Veľkej noci cez médiá rozhlas a televíziu, či cez internet.
Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Na Zelený štvrtok pri večernej sv. omši si
pripomenieme ustanovenie Najsvätejšej Sviatosti. Touto sv. omšou sa začína Veľkonočné trojdnie. V piatok je
Veľký piatok. Slávime utrpenie a smrť Pána Jeţiša. V sobotu – Biela sobota. Cirkev zotrváva pri Jeţišovom
hrobe, rozjíma o Jeho utrpení a očakáva Zmŕtvychvstanie. Večer slávime vigíliu Pánovho zmŕtvychvstania.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Odporúča sa predĺţiť ho i na Bielu
sobotu do obradov Vzkriesenia. Krížová cesta - individuálne. Na Bielu sobotu vyloţíme Eucharistiu do Boţieho
hrobu v Oreskom – 9,00 hod. do 19,00 hod., v Lopašove – 14,00 hod. do 18,30 hod. V Radošovciach bude
Sviatosť Oltárna v Boţom hrobe vyloţená tieţ v sobotu od 9,00 hod. do 19,00 hod. Bočné dvere od schodov
budú otvorené, mreţa zatvorená – aspoň tak bude moţné individuálne si uctiť Pána Jeţiša.
- Odpustky – Vo Veľkonočnom trojdní moţno získať úplné odpustky a to na Zelený štvrtok pri adorácii
Najsvätejšej Sviatosti, na Veľký piatok pri náboţnej poklone kríţa pri liturgickom slávení a pri slávení
Veľkonočnej vigílie pri obnove krstných sľubov. Samozrejme za obvyklých podmienok.
- Opatrenia proti koronavírusu – Stále platí dišpenz kvôli koronavírusu od účasti na nedeľnej sv. omši.
Farské oznamy a iné aktuálne témy nájdete na našej farskej stránke www.radosovce.fara.sk.

